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Illum il-Ġimgħa, 14 t’Ottubru, 2016 

 

It-Tribunal, 

 

Ra r-rikors tat-22 ta’ Jannar, 2015, li permezz tiegħu r-rikorrent allega li l-impjieg 

tiegħu kien ġie terminat għal raġuni mhux valida fil-liġi u talab li jitħallas għan-notice 

period u jingħata kumpens xieraq għat-tkeċċija nġusta tiegħu. 

 

Ra r-risposta tal-kumpanija ntimata li permezz tagħha eċċepiet (1) illi r-rikors 

promotur huwa null stante illi r-rikorrent naqas milli jindika x’rimedju qiegħed jitlob; 

u (2) illi r-rikors promotur huwa null ukoll peress illi t-talba kif imsejsa iġġib fix-xejn 

il-proċeduri odjerni.  

 

Ra d-dikjarazzjoni tal-każ tar-rikorrent; 

 

Ra l-lista tax-xhieda tar-rikorrent; 

 

Ra d-dokumenti esebiti; 

 

Sema’ t-trattazzjoni tal-partijiet; 



 

Ra li fis-seduta tal-5 ta’ Frar, 2016, l-partijiet qablu li l-każ jitħalla għad-deċiżjoni 

preliminari dwar l- eċċezzjonijiet preliminari tal-kumpanija ntimata; 

 

Ikkunsidra:- 

 

Illi fis-seduta tal-5 ta’ Frar, 2016, ir-rikorrent, tramite l-konsulent legali tiegħu, 

rrinunzja għat-talba għal notice money, liema rinunzja tista’ leġittimament issir f’kull 

stadju tal-każ. 

 

Illi jibqa’ għalhekk it-talba għal kumpens xieraq minħabba tkeċċija nġusta u b’hekk 

jirriżulta ċar għat-Tribunal dak illi qed jintalab mir-rikorrent, u cioè illi jingħata 

kumpens xieraq għal tkeċċija illi fil-fehma tar-rikorrent saret mingħajr raġuni ġusta u 

suffiċjenti skont il-liġi. Illi din it-talba bla dubju taqa’ fil-kompitu tat-Tribunal peress 

illi l-ġurisdizzjoni ta’ dan it-Tribunal tinkludi l-każijiet kollha fejn jiġi allegat li saret 

tkeċċija nġusta (Art. 75(1)(a)). Illi dan premess, dan it-Tribunal huwa tal-fehma li 

talba għall-ħlas ta’ kumpens taqa’ fil-parametri speċifiċi u limitati tas-setgħat tiegħu. 

 

Illi jsegwi għaldaqstant illi l-premessi li fuqhom huma bbażati l-eċċezzjonijiet ta’ 

nullità tas-soċjetà ntimata ma jissussistux peress illi (i) r-rimedju mitlub huwa ndikat 

b’mod ċar u t-Tribunal jirriżulta debitament adit u (ii) m’hemmx talbiet kontradittorji 

jew li jinnewtraliżżaw lil xulxin. 

 

Għal dawn ir-raġunijiet, dan it-Tribunal jiddeċiedi billi jiċħad l-eċċezzjonijiet 

preliminari ta’ nullità tal-kumpanija ntimata u jordna l-prosegwiment tal-każ. 
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